
 



від компетенцій, якими володіють менеджери, залежить успіх бізнесу 

загалом. 

Тому надзвичайно актуальними є дослідження проблем лідерства, 

компетенцій ефективного лідера, рівнів розвитку лідерського потенціалу у 

практичній діяльності підприємств. Адже реалізація лідерських компетенцій 

передбачає необхідність змін у підприємстві для досягнення успіху і 

визначених цілей.  

Додатковим підтвердженням актуальності дисертаційної роботи є те, 

що проведені дослідження є складовою наукової теми економічного 

факультету Запорізького національного університету «Теоретичне 

обґрунтування, розробка та розвиток методів та моделей прийняття рішень в 

менеджменті персоналу підприємств та організацій регіону» (номер 

державної реєстрації 0116U004843), в рамках якої автором обґрунтовано 

науково-методичний підхід до оцінювання лідерського впливу на 

результативність роботи персоналу підприємств машинобудування. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Проведений детальний аналіз змісту дисертації, автореферату та 

публікацій Жарика Є.А., дозволяє зробити висновок про високу ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій.  

Зроблені дисертантом висновки та результати дослідження опираються 

на попередні наукові роботи з питань використання сучасних теорій 

лідерства. Автором проаналізовано значний обсяг досліджень вітчизняних 

та іноземних вчених з питання оцінки лідерських компетенцій персоналу на 

підприємствах, що дозволило сформувати сучасне бачення проблеми 

удосконалення та систематизації методів оцінки лідерського впливу на 

результативність роботи персоналу підприємств машинобудування, а також 

ґрунтовно підійти до розв’язання визначених у дисертаційній роботі завдань.  



Для досягнення визначеної мети дослідження, автором було 

використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів, а саме: 

теоретичного узагальнення; графічний метод, статистичного аналізу та 

експертного опитування; групувань, логічного аналізу; метод системного 

та порівняльного аналізу; логічного аналізу, систематизації та групування .  

Ознайомившись з роботою дисертанта, слід зазначити, що поставлена 

мета була досягнута, всі завдання було виконано. Позитивним є те, що в 

роботі присутня логічна послідовність викладеного матеріалу, а також те, що 

всі три розділи автором було чітко сформульовано.  

У кожному з розділів та підрозділів роботи дисертант виклав 

результати, що становлять значний науковий інтерес та є обґрунтованими і 

достовірними.   

Так, у першому розділі «Теоретико-методичні засади лідерської 

компетентності персоналу в управлінні підприємством машинобудування» 

автором проведено дослідження еволюції концепції лідерства в теорії 

управління (с. 20-24), що дозволило сформувати авторське визначення 

поняття «лідерство» (с. 35-42). Також автором узагальнено етапи 

становлення лідера (с. 25-30) та проаналізовано американський, німецький і 

британський підходи до дослідження лідерських компетенцій, 

охарактеризовано їх основні складові (с. 47-48). На підставі аналізу поглядів 

науковців щодо визначення лідерства визначено сутність поняття «лідерські 

компетенції» (с. 48-57). Далі проаналізовано сучасні підходи до оцінки 

лідерських компетенцій персоналу, визначено їх переваги та недоліки (с. 58-

67), розкрито сутність теоретичного поняття «лідерський вплив» і наведено 

власне визначення даного поняття (с. 68-70). Крім того, проаналізовано 

систему управління результативністю та етапи її створення (с. 56-62). 

Згруповано чинники впливу на формування лідерських компетенцій 

персоналу підприємства (с. 63-80). 

У другому розділі «Діагностика лідерського впливу на ефективність 

управління підприємством машинобудування» дисертантом проаналізовано 



основні передумови розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств 

машинобудування, поточний стан та перспективи розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності нашої країни та підприємств 

машинобудування, зокрема (с. 84-101, 101-114). Автором визначено основні 

лідерські компетенції, які є недостатньо розвиненими в керівництва 

досліджуваних підприємств та повинні бути сформовані і розвинені (с. 118-

135), удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання лідерського 

впливу на результативність роботи персоналу підприємств машинобудування 

завдяки використанню інтегрального показника реалізації лідерського 

впливу на результативність роботи персоналу (с. 135– 168).  

У третьому розділі «Розробка програми формування та розвитку 

лідерських компетенцій персоналу підприємством машинобудування» автором 

удосконалено процедуру розробки моделі лідерських компетенцій (с. 169- 

170), яка враховує лідерський вплив керівника на результативність роботи 

персоналу та забезпечить усунення потенційних ризиків, що виникають в 

процесі розробки даної моделі; концентрацію інформації для забезпечення 

розробки та реалізації моделі. Згруповано критерії оцінки лідерських 

компетенцій в розрізі їх формування та розвитку (с. 172-177). 

Охарактеризовано організаційні, освітні, індивідуальні інструменти розвитку 

лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування (с. 178-

181). Спрогнозовано коефіцієнт лідерського впливу (с. 183-185) та 

удосконалено науково-методичний підхід до оцінки лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування з урахуванням стратегічних 

орієнтирів підприємств завдяки переформуванню взаємозв’язків структурних 

блоків показників лідерської компетентності персоналу та результатів 

лідерського впливу (с. 185-189). Удосконалено методичний підхід до 

розробки програми формування та розвитку лідерських компетенцій 

персоналу підприємств, який  включає десять етапів (с. 190-198).  

Отже, слід відзначити, що результати наукового дослідження 

Жарика Є.А., які представлені в дисертаційній роботі, достатньо 



обґрунтовані і мають наукову достовірність. 

Висновки за всіма розділами та загальні висновки є логічними та 

зрозумілими. Результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності підприємств машинобудування в процесі підбору, атестації та 

ротації управлінського персоналу.  

Відповідно до мети дослідження та завдань, що вирішувались 

дисертантом у процесі її досягнення, можна зазначити, що тема 

дисертаційної роботи «Формування та розвиток лідерських компетенцій 

персоналу підприємства» повністю відповідає її змісту.  

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Жарика Є.А. полягає в 

узагальненні науково-методичних засад і прикладних інструментів та засобів 

формування й розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств 

машинобудування, удосконаленні методичного забезпечення та розробці 

практичних рекомендацій.  

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні:  

на теоретичному рівні: 

– автором удосконалено визначення таких понять: «лідерство», яке 

пропонується розглядати як взаємодію і вплив лідера на персонал, що 

ґрунтується на його лідерських якостях, серед яких найбільш значимими є 

креативність та емоційний інтелект; «лідерські компетенції» – це наявність 

знань, навичок та якостей, моделей поведінки, які сприяють об’єднанню 

підлеглих при виконанні завдань у процесі реалізації організаційних змін; 

«лідерський вплив» – це результат взаємодії лідера та його послідовників, що 

сприяє зростанню результативності роботи персоналу (с. 38, 46, 68); 

– розроблено класифікацію чинників, що впливають на формування 

лідерських компетенцій персоналу, які поділено на зовнішні та внутрішні, що 

дозволить своєчасно адаптуватися до вимог середовища та розвивати 

лідерський потенціал персоналу (с. 48-54);  



– удосконалено інструментарій розвитку лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування завдяки розробці та реалізації 

відповідної стратегії, який передбачає системне використання 

організаційних, індивідуальних та освітніх інструментів розвитку лідерських 

компетенцій персоналу, що сприятиме формуванню оптимального 

професійно-кваліфікаційного складу апарату управління (с. 156-162);  

– уточнено критерії оцінки лідерських компетенцій, в розріз двох 

процесів: формування та використання. Критерії процесу формування 

лідерських компетенцій передбачають аналіз, оцінку динаміки та діагностику 

ефективності їх формування; група критеріїв використання лідерських 

компетенцій передбачає аналіз їх сформованості, оцінку лідерського впливу 

на результативність роботи персоналу та їх розвиток з орієнтацією на 

стратегію розвитку підприємства. Використання даних критеріїв на 

підприємствах машинобудування дозволить розробити та реалізувати дієву 

кадрову стратегію (с. 182-184); 

на методичному рівні: 

– удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання лідерського 

впливу на результативність роботи персоналу підприємств машинобудування, 

який пропонує розраховувати інтегральний показник лідерського впливу на 

результативність роботи персоналу, що оцінюється за відповідними 

показниками (с. 121-139). Використання науково-методичного підходу 

сприятиме вдосконаленню системи оцінювання персоналу та досягненню 

оптимального співвідношення між організаційною структурою і структурою 

кадрового потенціалу підприємства;  

– удосконалено науково-методичний підхід до оцінки лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування, в рамках якого 

рекомендовано окрім опитувань щодо наявних лідерських компетенцій, їх 

ідентифікувати та визначити рівень лідерського впливу на результативність 

роботи персоналу підприємства, що сприятиме проведенню об’єктивної 

оцінки рівня розвитку лідерських компетенцій та ґрунтовній розробці заходів 



щодо підвищення лідерського впливу керівництва на підлеглих з орієнтацією 

на досягнення  стратегічних цілей розвитку підприємства (с. 176-182);  

– розроблено методичний підхід до розробки програми формування та 

розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування, 

для чого виділені етапи комплексного процесу, від ідентифікації лідерів, 

розробки та впровадження відповідної програми, налагодження 

взаємозв'язків між керівником та підлеглими та завершуючи здійсненням 

лідерського впливу на підлеглих. Ця програма дозволить підвищити 

ефективність лідерського впливу на підлеглих та забезпечить відповідність 

лідерських компетенцій сучасним суспільним трансформаціям і викликам, а 

також слугуватиме професіоналізації управління виробництвом (с. 186-198).  

В цілому, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Жарика Євгенія Анатолійовича розвивають теоретичне розуміння сутності 

лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування, що 

дозволяє підприємствам формувати стратегію розвитку з урахуванням 

лідерського впливу на результативність їх роботи і, тим самим, 

забезпечувати ефективну діяльність підприємств в цілому.  

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових 

результатів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку сутності понять «лідерство», «лідерські компетенції» та 

«лідерський вплив», доповненні класифікації чинників впливу на 

формування лідерських компетенцій персоналу підприємства, визначенні 

критерії оцінки лідерських компетенцій персоналу підприємств 

машинобудування, а також розробці інструментарію розвитку лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування.  

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження 

Жарика Є.А. полягає у тому, що було удосконалено науково-методичний 

підхід до оцінювання лідерського впливу на результативність роботи 



персоналу підприємств машинобудування, запропоновано методичний підхід 

до розробки програми формування та розвитку лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування, науково-методичний підхід до 

оцінки лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування та 

здійснено їх практичне застосування на підприємствах машинобудування 

Запорізької області. 

Ознайомившись детально із дисертаційною роботою, авторефератом та 

публікаціями Жарика Є.А., слід відзначити, що основна частина наукових 

положень, висновків та пропозицій, що наведені у дисертаційній роботі є 

обґрунтованими та достовірними. Наукова новизна та практична значущість 

дисертаційного дослідження були відповідним чином відображені у фахових 

наукових статтях, періодичних виданнях інших держав та матеріалах 

апробаційного характеру. При цьому кількісне і якісне представлення 

друкованих праць надають авторові офіційне право публічного захисту 

дисертаційної роботи. З публікацій, що написані у співавторстві, 

використано тільки ті результати, які отримані автором особисто.  

Результати наукового дослідження використані у діяльності 

вітчизняних підприємств машинобудівних, зокрема: ТОВ «Запорізький 

механічний завод» (довідка № 135-2/45 від 29.03.2018 р.), 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка № 1/1-90-83 від 17.04.2018 р.), 

ТОВ «НВП «Енергомаш» (довідка № 27/04-2 від 30.04.2018 р.), 

ПрАТ «Бердянські жниварки» (довідка № 158 від 14.05.2018 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

«Управління персоналом», «Організаційна поведінка», «Планування 

персоналу» (довідка № 01.01-13/42 від 30.05.2018 р.). 

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

дисертаційне дослідження має наукове та практичне значення.  

 



5. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях. 

Проведений аналіз змісту дисертаційної роботи й опублікованих праць 

дисертанта дозволяє стверджувати, що основні наукові положення, висновки 

та рекомендації, які сформульовані у дисертації, знайшли своє відображення 

у публікаціях автора.  

У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано 14 

наукових праць, з них: 6 статей у наукових фахових виданнях України (із 

них 4 статті у наукових фахових виданнях України, які включено до 

міжнародних наукометричних баз), 1 стаття у виданні України, яке включене 

до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття у науковому 

періодичному виданні іншої держави, 6 тез доповідей за матеріалами 

конференцій. Загальний обсяг публікацій 4,48 друк. арк., з них особисто 

автору належить 3,76 друк. арк. 

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на 

захист, одержано автором самостійно. В опублікованих працях достатньою 

мірою відображено сутність результатів виконаного дослідження та їх 

наукову новизну. Основні положення і наукові результати, що представлені у 

дисертаційній роботі Жарика Є.А. доповідалися й отримали позитивну 

оцінку на 6 міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, 

що дозволяє вважати апробацію результатів дисертаційної роботи 

достатньою. 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук.  

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота має логічну структуру, складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  



Загальний обсяг роботи становить 240 сторінок, з них 178 сторінок 

займає основний текст. Робота містить 25 рисунків та 34 таблиці.  

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що 

встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Враховуючи самостійний підхід автора в процесі вирішення проблем 

формування та розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств 

машинобудування, а також позитивну оцінку результатів проведеного 

дослідження, що наведені у роботі, варто відзначити  дискусійні моменти, які 

потребують додаткової аргументації, а саме:  

1. У матеріалах п. 1.1 (с. 32-38) автором проведено детальний аналіз 

понять «лідерство» та «лідерські компетенції». Ми вважаємо, що доцільно 

було б також розглянути дефініцію «лідерський потенціал», адже в роботі 

зустрічається таке теоретичне поняття і воно може бути визначене на основі 

запропонованого автором трактування лідерських компетенцій. 

2. Дисертант в п. 1.1 наводить перелік факторів, що впливають на 

розвиток лідерських компетенцій (с. 59-60), які складаються з внутрішніх та 

зовнішніх чинників. Однак, на нашу думку, доцільно було б обґрунтувати 

поділ факторів саме за такими групами для підприємств машинобудування та 

пояснити їх призначення, що дозволить враховувати фактори в порядку 

значимості при розробці  програми розвитку лідерських компетенцій.  

3. У п. 1.1 дисертантом запропоновано власне визначення дефініції 

«лідерські компетенції» (с. 48), при визначені якого найбільш значимими 



серед лідерських компетенцій визначено креативність та емоційний інтелект. 

На наш погляд, доцільно було б навести узагальнений перелік лідерських 

компетенцій, виходячи з критерію найбільшого лідерського впливу, що 

дозволило б краще зрозуміти саме поняття «лідерство» та підтвердило 

значимість запропонованих автором положень.  

4. Автором проаналізовано передумови розвитку лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування та з’ясовано, що за 

останні 5 років обсяги їх виробництва зростають, але питома вага продукції 

машинобудування в загальному обсязі промислової продукції зменшуються 

(с. 95-111) і тому залишились не зрозумілими детальні причини такого 

зниження показника. На наш погляд, було б доречним пояснити причини 

нестабільної динаміки даного показника та зазначити як це може бути 

пов’язано із чинниками, що обумовлюють результативність роботи 

керівництва в умовах динамічних змін зовнішнього середовища.  

5. В дисертаційній роботі проведено експертну оцінку лідерських 

компетенцій керівників вищого рівня управління 50 керівниками 

структурних підрозділів досліджуваних підприємств (с. 114-119). Проте, на 

нашу думку, доречно було провести оцінку із залученням членів спілки 

промисловців Запорізької області або Торгово-промислової палати, що 

дозволило б отримати більш об’єктивну оцінку.  

6. У п. 2.2 автором проведено оцінку лідерських компетенцій 

керівників вищого та середнього рівня управління на досліджуваних 

підприємствах машинобудування (табл. 2.8, с. 119-120). Ми вважаємо, що 

дану оцінку доцільно було б провести в динаміці за декілька років з метою 

отримання більш достовірних результатів.  

7. З метою впровадження запропонованих програм формування та  

розвитку лідерських компетенцій автором відзначена необхідність створення 

Центрів компетенцій, які б виконували функції Асесмент центру і Центру 

розвитку, функцією яких повинно стати надання допомоги персоналу в його 

професійному становленні та кар’єрному зростанні (с. 164-168). Не зовсім 



зрозуміло, яким чином буде проходити процедура становлення 

вищеозначених структурних підрозділів, тому доцільно було б більш 

детально розглянути повноваження і функції вказаних центрів.  

8. Розробка моделі лідерських компетенцій передбачає застосування 

рівневого підходу до її побудови. При систематизації підходів щодо 

шкалування рівнів прояву лідерських компетенцій автором наведена 

детальна оцінка і характеристика лідерських компетенцій на основі 

врахування ступеня освоєності знань (табл. 3.4, с. 198). На нашу думку, 

доцільно було б систематизувати шкалу ступеня розвитку з наведенням 

детальної характеристики лідерських компетенцій шляхом врахування 

проведеної оцінки ступеня їх розвитку у персоналу підприємств 

машинобудування.  

9. У п. 3.3 автором запропоновано науково-методичний підхід до 

оцінки лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування, 

який включає орієнтацію на стратегічні орієнтири підприємства (с. 183-188), 

в основі якого лежать показники лідерської компетентності персоналу та 

результатів лідерського впливу (рис. 3.4, с. 188-189). На наш погляд, 

необхідно було б уточнити та обґрунтувати взаємозв’язки між стратегічними 

орієнтирами та результатами лідерського впливу, а також розкрити їх 

призначення.  

10. Автором запропоновано використовувати концепцію 

трансформаційного лідерства, яка передбачає використання в якості засобів 

мотивації діяльності підлеглих постановку нетривіальних цілей (с. 170-172). 

Проте, залишилось поза увагою питання щодо використання ще однієї 

сучасної концепції – емоційного лідерства, яка передбачає надихання 

підлеглих на реалізацію розробленої стратегії розвитку підприємства. На наш 

погляд, доцільно було б порівняти результативність використання 

вищеозначених концепцій при лідерському впливі керівників на підлеглих на 

підприємствах машинобудування. 

 



 


